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REGULAMENT

CAMPIONATUL NAŢIONAL INDIVIDUAL DE SCRABBLE

Capitolul I. Reguli generale

Art.  1. Campionatul  Naţional  Individual  de  Scrabble  (CNIS)  este  organizat  anual  pe  6 
categorii de vârstă:

 Seniori   - sportivi cu vârsta minimă de 21 de ani;
 Decani   - sportivi cu vârsta minimă de 60 de ani;
 Speran  ţ  e   - sportivi cu vârsta 21-24 de ani;
 Juniori   - sportivi cu vârsta 16-20 de ani;
 Cadeţi   - sportivi cu vârsta 12-15 ani;
 Prichindei   - sportivi cu vârsta maximă de 11 ani;

unde  vârsta unui  sportiv  se  consideră  ca  fiind  de  N  ani  dacă  acesta  împlineşte  N  ani  în  anul  
competiţiei. 

Art. 2. Pentru a putea participa la oricare dintre competiţiile CNIS, sportivii trebuie să fie  
legitimaţi la unul dintre cluburile afiliate la federaţie şi să aibă toate taxele şi cotizaţiile plătite la zi. 

Art. 3.  F.R. Scrabble conferă titlurile de Campion Naţional Absolut, Campion Naţional pe 
probe sportivilor clasaţi pe locul 1 şi respectivele titluri de Vicecampion Naţional sportivilor clasaţi pe 
locul 2, la fiecare categorie de vârstă, cu condiţia ca în clasamentul final respectiv să fie minim 5  
sportivi. 

Capitolul II. CNIS – Seniori

Art. 4. La CNIS – Seniori pot participa sportivii care îndeplinesc criteriul de vârstă al acestei  
categorii. Prin excepţie, în CNIS – Seniori pot participa şi sportivi din alte categorii de vârstă în baza  
unei cereri înregistrate la F.R. Scrabble înainte de desfăşurarea primei etape. 

Art. 5. Programul competiţional CNIS - Seniori cuprinde 4 etape şi un Turneu Final, fiecare 
turneu fiind disputat pe parcursul a 3 zile. La fiecare dintre acestea se desfăşoară probele1: 

 Turneu de partide libere cu 8 tururi (în prima zi);
 Duplicat clasic;
 Duplicat completiv;
 Duplicat eliptic;
 Anticipaţie (cu grupe extrase în sală);
 O problemă de Compunere diferită la fiecare dintre cele 4 etape, dintre următoarele 4 tipuri de  

problemă: „Integral … parţial”,  „Integral pe şir”,  „Heptascrabble” şi  „Serie de maxime”, 
ordinea acestora fiind stabilită prin tragere la sorţi la finalul anului competiţional precedent.  
La Turneul Final  problema de Compunere se stabileşte prin tragere la sorţi  cu 15 minute 
înaintea începerii probei dintre cele 4 tipuri de problemă de mai sus.

1 La turneele de partide libere sportivii  legitimaţi  la  acelaşi  club pot juca între ei.  Pentru anul  2013 ordinea  
disputării problemelor de Compunere la cele 4 etape este următoarea: Integral … parţial”, „Serie de maxime”,  
„Integral pe şir” şi „Heptascrabble”.
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Art. 6. La toate probele de la cele 4 etape şi de la Turneul Final  se aplică scara de punctaj 
S=N+V, unde  N este numărul  participanţilor  şi  V este diferenţa dintre  valoarea partidei  conform 
ratingului şi  valoarea medie de 150. Dacă numărul participanţilor N este mai mare decât scara de 
punctaj S, atunci toţi jucătorii clasaţi inferior locului S vor primi jumătate din punctajul aferent locului 
S (rotunjit în favoarea jucătorului). Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100. 

Art. 7. Clasamentul final al probelor de Libere, Anticipaţie şi Compunere se alcătuieşte prin 
cumularea celor mai bune 3 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la proba respectivă la  
cele 4 etape cu rezultatul de la Turneul Final. Clasamentul final al probei de Duplicat se alcătuieşte 
prin cumularea celor mai bune 3 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la fiecare dintre 
genurile de  duplicat (clasic, completiv şi eliptic), la cele 4 etape cu rezultatele de la Turneul Final.  
Clasamentul final general se obţine prin cumularea punctajelor din clasamentele finale ale probelor de 
Libere, Duplicat, Anticipaţie şi Compunere.

Capitolul III. CNIS – Decani

Art. 8. La CNIS – Decani pot participa sportivii care îndeplinesc criteriul de vârstă al acestei 
categorii.  CNIS – Decani  se  desfăşoară  în  paralel  cu  etapele  şi  turneul  final  al  CNIS – Seniori,  
participanţii la CNIS – Decani jucând împreună cu sportivii de la CNIS – Seniori. Din clasamentul  
final general la CNIS – Seniori se extrage clasamentul la categoria Decani. Sportivii care îndeplinesc  
criteriul de vârstă al categoriei Decani, dar nu doresc sa fie incluşi în clasamentul acesteia vor înainta  
o cerere în acest sens înainte de prima lor participare din anul respectiv. 

Capitolul IV. CNIS – Speranţe

Art.  9. La CNIS – Speranţe pot  participa sportivii  care  îndeplinesc criteriul  de  vârstă  al 
acestei  categorii.  CNIS – Speranţe se desfăşoară în paralel  cu etapele  şi  turneul  final  al  CNIS – 
Seniori,  participanţii  la CNIS – Speranţe jucând împreună cu sportivii  de la CNIS – Seniori.  Din 
clasamentul final general la CNIS – Seniori se extrage clasamentul la categoria Speran ţe. Sportivii 
care îndeplinesc criteriul de vârstă al categoriei Speranţe, dar nu doresc sa fie incluşi în clasamentul 
acesteia vor înainta o cerere în acest sens înainte de prima lor participare din anul respectiv. 

Capitolul V. CNIS – Tineret

Art.  10. La CNIS –  Tineret  pot  participa  sportivii  care  îndeplinesc criteriul  de  vârstă  al  
categoriilor Juniori, Cadeţi sau Prichindei. Un sportiv poate solicita la începutul anului competiţional 
înscrierea într-o categorie superioară de vârstă, iar în acest caz va figura doar în clasamentul acelei  
categorii. Competiţiile pe categorii de vârstă se desfăşoară în turnee (etape) comune. 

Art.  11. Programul  competiţional  CNIS  –  Tineret  cuprinde  3  etape,  fiecare  disputată  pe 
parcursul a 2-3 zile, şi un Turneu Final, disputat pe parcursul a 3 zile. La fiecare dintre acestea se  
desfăşoară probele: 

 Turneu de partide libere, doar la categoriile Juniori şi Cadeţi, în sistem elveţian cu 6 tururi  
dacă participă cel puţin 8 jucători, şi în sistem campionat fiecare cu fiecare dacă participă mai  
puţin de 8 jucători; 

 Duplicat clasic;
 Duplicat completiv;
 Problema de Compunere „Integral … parţial”. 

Art. 12. La toate probele de la cele 3 etape şi de la Turneul Final se aplică scara de punctaj 
S=N+V, unde  N este numărul  participanţilor  şi  V este diferenţa dintre  valoarea partidei  conform 
ratingului şi  valoarea medie de 150. Dacă numărul participanţilor N este mai mare decât scara de 
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punctaj S, atunci toţi jucătorii clasaţi inferior locului S vor primi jumătate din punctajul aferent locului 
S (rotunjit în favoarea jucătorului). Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100. 

Art. 13. Clasamentul final al probelor de Libere şi Compunere la Juniori se alcătuieşte prin 
cumularea celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la proba respectivă  
la cele 3 etape cu rezultatul de la Turneul Final.  Clasamentul final al probei de Duplicat la Juniori se  
alcătuieşte prin cumularea celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la  
fiecare dintre genurile de  duplicat (clasic şi completiv), la cele 3 etape cu rezultatele de la Turneul 
Final. Clasamentul  final  general  la  Juniori  se  obţine prin cumularea punctajelor din clasamentele  
finale ale probelor de Libere, Duplicat şi Compunere. Dacă în clasamentul final general la Juniori nu 
figurează minim 5 sportivi, acesta se completează cu participanţii de la Cadeţi. 

Art. 14. Clasamentul final al probelor de Libere şi Compunere la Cadeţi se alcătuieşte prin 
cumularea celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la proba respectivă  
la cele 3 etape cu rezultatul de la Turneul Final.  Clasamentul final al probei de Duplicat la Cadeţi se  
alcătuieşte prin cumularea celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la  
fiecare dintre genurile de  duplicat (clasic şi completiv), la cele 3 etape cu rezultatele de la Turneul 
Final. Clasamentul final general la Cadeţi se obţine prin cumularea punctajelor din clasamentele finale 
la Cadeţi ale probelor de Libere, Duplicat şi Compunere. Dacă în clasamentul final general la Cadeţi 
nu figurează minim 5 sportivi, acesta se completează cu participanţii de la Prichindei. 

Art. 15. Clasamentul final al probei de Compunere la Prichindei se alcătuieşte prin cumularea  
celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la proba respectivă la cele 3  
etape cu rezultatul  de la Turneul Final.   Clasamentul  final  al probei de Duplicat  la Prichindei se  
alcătuieşte prin cumularea celor mai bune 2 rezultate (punctaje de clasament) ale fiecărui jucător la  
fiecare dintre genurile de  duplicat (clasic şi completiv), la cele 3 etape cu rezultatele de la Turneul 
Final. Clasamentul final general la Prichindei se obţine prin cumularea punctajelor din clasamentele 
finale ale probelor de Duplicat şi Compunere. 

Art. 16. Un sportiv participant la CNIS – Tineret nu poate cumula titluri de campion naţional 
la mai multe categorii de vârstă, acordându-se doar titlul corespunzător celei din care face parte. 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Biroul Federal al F.R. Scrabble în şedinţa din 
data de 12.04.2013 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.
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